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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 11. 7. 2016 

 
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, Ing. arch. Daněk,  Ing. Filipcová, 
Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal 

Omluveni za KMČ: p. Culek, Mgr. Pelikán 

Hosté dle prezenční listiny: p. Josef Běhal, pí. Marie Procházková, p. Jaroslav Procházka 

Program:  
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 6. 6. 2016 
3. Jednání KMČ 
4. Požadavky hostů 
5. Závěr 
 

1. Jednání KMČ č. 2  Olomouc - Droždín bylo zahájeno v 18:00 hodin 
 

Předseda KMČ přivítal všechny přítomné a zahájil schůzi.  

 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 6. 6. 2016 

Splněno 
3.  Jednání KMČ:  

Zpracování studie veřejných prostranství v Droždíně – dne 29. 6. 2016 proběhlo jednání 
na MMOl odboru koncepce a rozvoje za účasti KMČ Ing. Hainc, Ing. arch. Daněk, p. Stejskal 
za MMOl odbor koncepce a rozvoje Ing. arch. Křenková, Ing. Luňáček. Na jednání se 
domluvil následující postup: OKR zapůjčil KMČ kompletní spis územní studie „Droždín – 
náves“, KMČ definuje své požadavky na zadání aktualizace územní studie, osloví fakulty 
architektury ke spolupráci na návrhu koncepce revitalizace návsi s cílem zajistit diskusi nad 
více možnými přístupy k řešení a k diskusi s občany Droždína 
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky a přilehlé cyklostezky – druhé pracovní 
jednání skupiny k cyklostezce proběhne 12. 7. 2016 na obecním úřadě v Tovéři. Zápis 
z jednání bude přílohou zářijového zápisu KMČ včetně informací o dalším postupu a řešení  
Čištění rybníka – dne 23. 6. 2016 proběhlo místí šetření za účasti KMČ Ing. Hainc,  
Mgr. Lochmanová, p. Culek, za MMOl odbor majetkoprávní pí. Brázdová, za firmu 
provádějící čištění p. Gedhanz, p. Lindner. Během letních měsíců dojde k vyvápnění. KMČ 
oslovila firmy na provední opravy hráze. Zatím první oslovená firma EVoSP, s.r.o. zaslala 
nacenění opravy, částka činí 93 989,- Kč. Oprava hráze rybníka by byla provedena do 
podzimu 2016, tak aby došlo k napuštění a nasazení nových ryb. Ing. Hainc osloví na 
spolufinancování odbor ochrany obyvatel a odbor životního prostředí MMOl na opravu hráze  
Černé skládky -  dne 17. 6. 2016 proběhlo místní šetření na černé skládce nad Droždínem, 
směr Lošov u bývalé ,,Tosácké chaty“ za účasti KMČ Mgr. Lochmanová za odbor Životního 
prostředí Mgr. Swaczyna. MMOl osloví TSMO na možné vyčištění černé skládky. KMČ 
projednala na schůzi tento bod a do 1. 8. 2016 počká na stanovisko MMOl odboru životního 
prostředí a podle toho bude dále v této věci postupovat. Členové KMČ budou černé skládky 
fotografovat pro zajištění důkazů 
Doprava 
Nové dopravní značení – na ulici Horní Úlehla bylo namontováno dopravní značení ,,výjezd 
z vedlejší ulice“ 
Oprava mostu na křižovatce U Cihelny, Pplk. Sochora, Gagarinova – dle sdělení Správy 
silnic Olomouckého kraje bude zahájena oprava mostu v srpnu 2016 – řeší Ing. Hainc 
Krajské komunikace a dopravní značení v Droždíně – dne 9. 6. 2016 proběhlo místní 
šetření za účasti KMČ Ing. Hainc a za Správu silnic Olomouckého kraje Ing. Arnoš a p. 
Bartošek. Ing. Hainc ukázal zúčastněným problémové úseky komunikací. Zúčastnění se 
dohodli, že KMČ vypracuje 2 žádosti s kompletními požadavky na dopravní značení a úpravu 
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krajských komunikací v k. ú. Droždín. KMČ se tímto bodem zabývala na svém jednání. 
Členové KMČ zanalyzují a připraví podklady na podání dvou žádostí s kompletními 
požadavky zahrnující například (dopravní značení v Droždíně, značení Droždína na 
příjezdových komunikacích, úprava komunikací, zabezpečení výjezdů atd.) KMČ po zjištění 
a přípravě materiálů podá 2 žádosti na Správu silnici Olomouckého kraje, MMOl odbor 
koncepce a rozvoje  
Měření váhy projíždějících kamionů Droždínem – dle sdělení Krajského ředitelství policie 
Olomouckého kraje nelze instalovat a měřit váhu kamionů v Droždíně z důvodu 
nevyhovujících prostorů pro umístění váhy v ulicích Droždína. Police ČR bude provádět 
namátkové kontroly měření váhy kamionů v Droždíně způsobem posílání kamionů na 
přeměření na nejbližší STK. Droždín je ve vzdálenosti do 16 km od STK a vážení kamionů 
tímto způsobem je možné v Droždíně provádět 
Místní šetření v ulici Dolní Úlehla – dne 23. 6. 2016 proběhlo místní šetření za účasti 
dotčených občanů ulice p. Večeřa, p. Jakub Vavřík, p. Jiří Vavřík, p. Tomeček,  
pí. Zedníková, p. Sedláček, pí. Richterová, p. Kubíček, pí. Slišová za KMČ Ing. Hainc a p. 
Prášil. Na jednání se řešily požadavky občanů – problém se sníženým obrubníkem v horní 
části ulice Dolní Úlehla, kde nejde najíždět k zahradám. Nad ulicí směr Horní Úlehla chybí 
zábradlí na schodech. Dráty rozhlasu jsou svěšené a mohou způsobovat problémy při 
průjezdu vysoké techniky k domům. V ulici je problém s parkováním a bezpečností hrajících 
si dětí. Byl podán požadavek na 30km/h. Bude osloven SK Droždín pro zajištění parkování 
na škváře pod hřištěm a na vyhrazeném parkovišti pro zajištění bezpečného průjezdu ulicí. 
Silnice vedoucí na ulici U Cihelny je pravděpodobně svedená ze své původní osy. KMČ 
prověří a podá žádost na proměření. Dále se řešilo umístění nových laviček a nová výsadba 
včetně kontroly stávající zeleně. KMČ body na svém jednání projednala a podá žádosti na 
příslušné odbory MMOl pro jejich řešení a o dalším postupu bude KMČ občany ulice 
informovat 
Místní šetření v ulici Myslivecká – dne 23. 6. 2016 proběhlo místní šetření za účasti 
dotčených občanů ulice pí. Hinďošová, pí. Spáčilová, pí. Pliskova, p. Plisek, pí. Malasková, 
pí. Zedníková, p. Fanta za KMČ Ing. Hainc, Mgr. Lochmanová, p. Prášil. Na jednání se řešily 
požadavky občanů – problém s projíždějícími automobily zkracující si cestu z chatových 
oblastí, KMČ podá požadavek na prošetření a možnosti řešení dopravní situace v ulici. 
Problém se zabezpečením stávající studny. Na podzim 2016 by mělo dojít k její opravě – 
problém s čerpáním vody ze studny. KMČ požadavek na zjištění stavu vody ze studny. 
Problém se sečením trávy pod mostem v Droždínské zatáčce a se zarostlými soukromými 
pozemky zasahující do obytných částí ulice. Během podzimu KMČ pozve TSMO na 
nacenění dalších vybraných komunikací a chodníků v Droždíně a nechá také nacenit 
,,náměstíčko“ u studny v ulici Myslivecká. Během přívalových dešťů jsou ulicí splavovány 
kameny a bahno. Problém s čištěním odtokových kanálů v ulici. KMČ jednotlivé body na 
svém jednání projednala a podá žádosti na příslušné odbory MMOl pro jejich řešení a o 
dalším postupu bude KMČ občany ulici informovat 
 Dopravní značení ,,zákaz stání“ – KMČ podá žádost na namontování dopravního značení 
v ulici Horní Úlehla z výjezdu z ulice Na Kopci z důvodu nepřehlednosti při výjezdu a na 
podněty občanů Droždína 
Místní šetření v ulici Na Kopci – na podněty občanů bude dne 22. 9. 2016 provedeno 
místní šetření. Dotčené občany pozve Ing. Hainc.  
Místní šetření v ulici Janouškova – na podněty občanů bude dne 22. 9. 2016 provedeno 
místní šetření. Dotčené občany pozve Ing. Hainc 
Místní šetření v ulici Jesenická – na podněty občanů bude dne 29. 9. 2016 provedeno 
místní šetření. Dotčené občany pozve Ing. Hainc 
Veřejné slyšení na Svatém Kopečku k parkování – dne 16. 6. 2016 proběhla veřejná 
debata ke studii řešící parkování na Svatém Kopečku za účasti členů KMČ Svatý Kopeček, 
zástupce MMOl odboru koncepce a rozvoje, projektové firmy, náměstka primátorka RNDr. 
Jakubce, občanů Svatého Kopečka a přilehlých městských částí a obcí, za KMČ Droždín 
Ing. Hainc. Byla prezentována studie a přípravy na eliminaci dopravy na Svatý Kopeček. Ing. 
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Hainc podal požadavek na zapracování dopravního značení a světelných prvků do Droždína 
pro zabezpečení průjezdnosti Droždína na Svatý Kopeček 
Dobrovolná brigáda na čištění Adamovky – dne 28. 6. 2016 proběhlo čištění potoku 
Adamovka, vzhledem k malé účasti bylo čištění Adamovky přesunuto na podzim 2016 
Oprava kapličky Svaté Anny na ,,Staré cestě“ – dle sdělení MMOl odboru 
majetkoprávního dne 13. 6. 2016 byla vybrána firma na provedení opravy, dne 15. 6. 2016 
byla předána projektová dokumentace na NPÚ. Nyní se čeká na vyjádření MMOl odboru 
památkové péče k vydání závazného stanoviska pro zahájení opravy. Termín zatím 
stanoven není – řeší Ing. Hainc 
Oprava kříže nad Droždínem u ,,Rozdílů“ – KMČ na svém jednání projednala možnost 
opravy kříže nad Droždínem u lesa, kříž je značně poškozený. KMČ podá žádost na opravu 
v příštím roce na MMOl odbor majetkoprávní – podá Ing. Hainc 
Třídění papíru a plastů v rodinných domech – během měsíce července (do 29. 7. 2016) 
mohou občané odevzdávat vyplněné dotazníky členům KMČ nebo na detašovaném 
pracovišti MMOl v areálu MŠ v Droždíně každou středu od 9:00 do 17:00 hodin  
Údržba zeleně – KMČ se zabývala požadavky občanů na sečení trávy v ulici Jesenická – 
Ing. Hainc podá požadavek na zařazení neposekaných ploch do plánů údržby TSMO 
Demolice domu na ulici Gagarinova - KMČ se zabývala požadavky občanů. V ulici 
Gagarinova, kde by po skončení demolice měl být postavený betonový plot zasahující až 
k chodníku. KMČ na svém jednání projednala a odhlasovala nesouhlas s výstavbou plotu 
v blízkosti chodníku a komunikace (0pro/6proti/0zdržel se) z důvodu bezpečnosti dětí chodící 
do školy. Dále plot narušuje stávající územní plán, kde je v ulici Gagarinova vyznačené 
subcentrum přihlížející k zachování historické části/pohledu na ,,náves“ městské části 
Droždín. KMČ podá vyjádření nesouhlasu se stavbou betonového plotu v blízkosti 
komunikace na MMOl odbor stavební – podá Ing. Hainc 
Ohrožující dům – KMČ řešila požadavek občanů na zabezpečení domu v ulici Jesenická, 
Ing. Hainc podá žádost na MMOl odbor stavební  
TSMO postřik plevele – KMČ se zabývala požadavky občanů na označení úseků, kde byl 
postřik proveden pracovníkem TSMO. KMČ zajistí plakáty a bude občany pravidelně o 
postřiku informovat – plakáty vytiskne a předá pracovnici TSMO Ing. Hainc 
Výdaje – tisk zápisu 60,- Kč, dva klíče do vývěsek 62,- Kč, výtisk dotazníků a informačních 
letáků pro třídění odpadu 963,- Kč  
Divadelní představení – KMČ projednala na svém jednání možnost uspořádat na podzim 
2016 divadelní představení. KMČ zjistí potřebné náležitosti pro uspořádání divadelního 
představení v Droždíně – řeší Mgr. Lochmanová, Ing. Filipcová, Ing. Hainc 
Cimbálová/dechová hudba – KMČ na svém jednání projednala možnost spolu uspořádat 
zábavu cimbálové nebo dechové hudby vzhledem k tomu, že tento žánr hudby se 
v posledních letech v Droždíně nehrál kromě plesů a hodů na společenských akcích. Ing. 
Hainc zjistí možnou spoluúčasti spolků v Droždíně při uspořádání společenské akce za 
doprovodu dechové nebo cimbálové hudby pro občany 
Došlá pošta 
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení a úklidu v Droždíně v měsíci červenci 2016, 
informace ve vývěsce na ulici Gagarinova nebo na webových stránkách www.drozdin.eu 
Došlá elektronická pošta  
Elektronické podání dotazníků občanů k nádobám na tříděný odpad – KMČ obdržela od 
občanů elektronicky požadavky na nádoby na tříděný odpad 
Tabulka vitrín KMČ – KMČ obdržela žádost na zmapování vitrín KMČ. Ing. Hainc zpracoval 
tabulku se stavy vitrín a zaslal na MMOl odbor vnějších vztahů a informací. Jedna vitrína na 
ulici Gagarinova (SDH) má rozbitý zámek a u zbylých také chybí tyč k podpěře při otevření 
Dotaz na plošnou inzerci ve zpravodaji – KMČ obdržela dotaz na plošnou inzerci do 
zpravodaje. KMČ nemá stanovenou cenu. Ing. Hainc odkáže firmu dotazující se na cenu 
inzerce na Olomoucké listy 
Beseda se Zbyňkem Meruňkou – KMČ obdržela nabídku besedy s moderátorem Zbyňkem 
Meruňkou. Ing. Hainc předá nabídku klubu seniorům  
 

http://www.drozdin.eu/
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4. Požadavky hostů: 
p. Běhal – přišel se informovat o přípravě cyklostezky vedoucí ulicí U Cihelny – KMČ se  
12. 7. 2016 účastní druhého pracovního jednání. Varianta vedení cyklostezky v ulici U 
Cihelny je cyklopruhy podél komunikace nebo smíšeným chodníkem pro cyklisty a chodce. 
Dále předal KMČ informace o diplomové práci p. Střeštíka na návrh cyklostezky Bystrovany 
– Droždín – Samotíšky. KMČ využije a předá poznatky na dalších jednání k cyklostezce. 
KMČ bude dále informovat o postupu a dalších krocích v dalších zápisech a případně 
osobním setkáním s občany. Při opravě chodníku v ulici U Cihelny zůstal beton – Ing. Hainc 
podá žádost na odstranění. Na webu www.drozdin.eu je špatně uvedeno jméno 
v Zatloukal/Zedník. P. Běhal zašle KMČ e-mail se souhlasem autora článku o změnu jména 
na webových stránkách. KMČ připravuje obsáhlejší historické popsání Droždína, které by se 
následně po konzultaci s historiky zveřejnilo na webu. Ing. Hainc předá informace o 
pomnících a jejich historii základní škole v Droždíně pro využití do výuky a pro případně 
zpracování textu, který by se mohl použít na webových stránkách 
pí. Procházková a p. Procházka – informovali KMČ o problému s rozbitou účelovou 
komunikací k chatové oblasti nad Droždínem. KMČ podá požadavek na možnou opravu 
komunikace a osloví zemědělce využívající účelovou komunikaci pro možnost opravy. 
Procházkovi předali fotografie účelové komunikace KMČ. Problém s výjezdem od ulice Na 
Kopci na ulici Horní Úlehla – nepřehledná křižovatka. KMČ věc řeší a budou podány žádosti 
na řešení stávající situace. Křížení účelových komunikací nad Droždínem, kde je problém se 
sáňkujícími dětmi. KMČ zjistí možnosti jak zajistit bezpečnost dětí a také plynulost silničního 
provozu 
5. Závěr 
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a obeznámil s dalším termínem jednání 
KMČ 
 
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí  
1. 8. 2016 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín 
Komise městské části přeje všem spoluobčanům krásné léto a dětem hezké prázdniny 
 
Prosíme občany, aby do 29. 7. 2016 odevzdávali vyplněné dotazníky týkající se třídění 
plastů, papíru v případě zájmu členům KMČ nebo na detašované pracoviště 
magistrátu v areálu MŠ, každou středu od 9:00 do 17:00 hodin.  
 
Jednání bylo ukončeno ve 19:56 hodin  
Zapsal: Ing. Bc. Rostislav Hainc 
 

Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín 
Předseda: Ing. Bc. Rostislav Hainc 

+420 723 644 458 
drozdin.eu@gmail.com 

rostislav.hainc@gmail.com 
 

 
 

Zápis obdrží: všichni členové KMČ č. 2 Olomouc – Droždín na schválení (elektronicky) 
      Magistrát města Olomouce – Bc. Daniela Horňáková (elektronicky) 
                       Magistrát města Olomouce – Bc. Kateřina Křupková(elektronicky) 
             Člen rady města Olomouce – Ing. arch. Michal Giacintov (elektronicky)  
                       Webové stránky KMČ č. 2 Olomuc – Droždín (elektronicky) 

Vývěsky KMČ ulice Gagarinova, U Cihelny, Horní Úlehla, Vítězství, Dvorského 
(písemně)  

http://www.drozdin.eu/
mailto:drozdin.eu@gmail.com

